Дачић: „Време је да пријатељство са Суринамом обновимо и ојачамо“
субота, 10. фебруар 2018.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
боравио је данас, 10. фебруара, у званичној посети Републици Суринам.
Током боравка у Парамарибу министар Дачић састао се са највишим званичницима
Суринама. Шеф српске дипломатије имао одвојене сусрете са председником Суринама
Дезире Делано Ботерсом, председницом Народне скупштине Џенифер Симонс, као и са
министарком иностраних послова Илдиз Дебором Полак-Беил.
Министар Дачић и високи званичници Суринама разменили су мишљења о билатералним
односима две земље, као и о актуелним међународним темама.
На састанцима је разговарано о приоритетним областима и модалитетима унапређења
сарадње Србије и Суринама и саговорници су се сложили да, иако су две земље доста
удаљене, постоје области у којима се може додатно унапредити сарадња.
„Желим да захвалим мојој колегиници, министарки иностраних послова, на позиву да
дођем у Суринам. За нас је ово веома важна посета.
Историјски гледано, наше земље су биле блиске из времена Покрета несврстаних, бивше
Југославије и Тита.
Време је да наше пријатељство обновимо и још више ојачамо.
Желим посебно да захвалим председнику и министарки иностраних послова на, за Србију
веома важној одлуци, о повлачењу признања једнострано проглашене независности
Косова.
Спремни смо да са Суринамом развијамо стратешко партнерство и задовољан сам што
ћемо данас потписати неколико споразума и мапу пута, јер је веома важно да што више
проширимо нашу сарадњу у свим сегментима.
Потписаћемо Споразум о укидању виза, Меморандум о сарадњи два МИП-а и политичким
консултацијама, Споразум о пријатељству две земље и Мапу пута која ће дефинисати
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наше конкретне кораке до 2021. године у свим областима.
Очекујемо посету председника и министарке иностраних послова Суринама Србији ове
године и договорили смо да формирамо Мешовити комитет за сарадњу који ћемо водити
министарка Илдиз Дебора Полак-Беил и ја.
Могу да оценим да је моја посета Суринаму била веома успешна и ми ћемо исто тако
узвратити Суринаму заједничком сарадњом, помоћи и добродошлицом у Србији",
закључио је завршавајући посету Суринаму шеф српске дипломатије.

{youtube}5u8HQ2pCpYU{/youtube}

{youtube}xbmnTZRdAZM{/youtube}

{youtube}Yhz8GolwI8s{/youtube}

{joomplucat:1370 limit=12|columns=3}

2/2

